Zápis z 2. online setkání KPZkoALICE, 27.11.2020 18 - 20h
V pátek 27.11. proběhlo již druhé setkání KPZkoALICE, které pořádala Asociace místních
potravinových iniciativ AMPI. Setkalo se 15 účastníků, mezi nimiž byli zemědělci, koordinátoři
KPZ i aktivní členové KPZ.

V úvodu jsme představili vizi KPZkoALICE - národní sítě národní sítě místních potravinových
iniciativ u nás. Jejím smyslem je sdílení zkušeností, vzájemná podpora a učení (se) a vytváření
světa postaveném na důvěře a blízkých vztazích. Cílem je šířit myšlenku KPZ a jeho principy,
vzdělávat, pomáhat vzniku nových iniciativ a rozvoji stávajících.

Při setkání jsme se chtěli zaměřit na sdílení zážitků, zkušeností, trápení i radostí z uplynulé sezóny.
Chtěli jsme vědět, jak moc ovlivnila pandemie koronaviru vaše hospodaření a chod KPZ komunit
a podělit se o rady, které si můžeme vzít do další sezóny. Ale také se po dlouhé době vidět, slyšet
a seznámit se s těmi, kteří se do KPZkoALICE zapojili během roku.
Díky zpětné vazbě jsme se také dozvěděli, na co se chcete zaměřit v dalších setkáních. Děkujeme
za témata.
Děkujeme za účast a interakci. Každá reakce a názor nám pomáhá si utříbit, co je pro nás důležité.
Když všichni přidáme nejen své síly, ale i jen malou pozornost, i to nám pomůže plnit záměr, který
si v AMPI dáváme. Propojovat zemědělce a spotřebitele, usnadnit a zkrátit dodavatelské řetězce,
podněcovat čím dál více lidí o zájem o krajinu, ve které žijí a která je živí.
Zde shrnutí vašich postřehů, radostí, starostí, ponaučení a pár příkladů dobré praxe do další
sezóny.

Radosti sezóny 2020
● Jaroslav, Svobodný statek na soutoku - radost, extáze z klíčení a sklizeň!!!
● Eva, Lovime.bio - radost z prvních PGS návštěv na květinových farmách.
● Honza, KPZ Šelongovi - poděkování Šelongovým za letošní sezónu i přes rozmary počasí. Sezóna
byla super. Když někdo chce, pokryje celou sezónu. Díky.

Osobní ponaučení sezóny 2020
● KPZCooLAND - zajímavá sezóna, vydali jsme se cestou pravděpodobně vzniku spolku.
● Šelongovi - už jsme našli svůj strop, je důležité uvažovat, že je třeba zapotřebí i ubrat. Najděte si
hranici! Super, že začínají další zemědělci.

● Prokopská zahrada - utvořila se komunita, která předtím nebyla, je kolem nás velké množství lidí,
které má o KPZ zájem, což nás těší, že nás podporují :-).
● Farma Částkov - také jsme zjistili, že příprava podílů, které rozdělujeme do bedýnek, nám zabere
příliš mnoho času.
● KPZ KomPot - v letošní sezóně s covidem se aktivně účastnilo méně podílníků (např. brigády), ale
zato se mnohem více semkl koordinační tým. Klobouk dolů, jak si všechno dokázali rozdělit
a zorganizovat. Já jako zahradník jsem se mohl soustředit na pěstování.
● KPZ KomPot k Farmě Lukava - máte za sebou první sezónu, ale za 5 let budete mnohem
efektivnější. Stejná práce vám zabere polovinu času.
● Alenka, Ekozahrada Raková - zjistili jsme, že strašně vydržíme. Na začátku koronavirové sezóny
vypadl hlavní zahradník, koordinátor i pracovníci...ale kupodivu jsme to zvládli! PODPŮRNÝ TÝM
A ODBĚRATELÉ. KOUZLO A ENERGIE KOMUNITY.
● Anička, KPZ Mezi domy - Obrací se na nás farmáři, kterým občas odpadne dodávka. Měli jsme
přiobjednávky od další farmářky. Snažit se podporovat i takto - jednorázově.
● Radka, KPZ Živá farma - setkání s Liborem, seznámení odběratelů s neznámými druhy zelenin.
Zjištění, že někteří lidé stále nevědí, co všechno se musí stát, aby zelenina vůbec vyrostla.
● Radek, Zakusmeto - všechno trvá čas, je třeba ho půdě, zelenině i sobě věnovat.
● Farma Lukava zjistila, že příprava podílů - každému odběrateli do papírové tašky - jim zabere 20
hodin týdně. Děláme to sami. Odběratele jsme si rozmazlili. Jen přišli a vyzvedli. Chceme to do
příští sezóny změnit - víc je angažovat. Balení nás stojí 70,- na podílníka a týden. Poslali jsme
dotazník a ptali se, zda by příští rok byli ochotni se podílet na distribuci, připravovali by si podíly
sami na výdejním místě. Zdá se, že to většina lidí přijímá.
● Káťa, Svobodný statek na soutoku - špatně zadaný úkol může natropit spoustu starostí. Náš
pracovník nám pooral o jeden záhon právě klíčících semen navíc...

Příklady dobré PRAXE
● KPZ KomPot - děláme na konci sezóny zpětnou vazbu.
● KPZ CooLAND - občas máme na výdejním místě přebytky, občas se na všechny nedostane úplně
všechno. Ale učíme podílníky trpělivosti, že nic není dokonalé a zdá se, že to všichni přijímají.
Věnujeme hodně času komunikaci, pravidelně posíláme newsletter.
● KPZ CooLAND - hned v první sezóně jsme se rozhodli, že nechceme, aby nám zemědělec
připravoval podíly, že si je budeme rozdělovat na výdejním místě. Lidé si už na to zvykli. Prvním
výdejům v sezóně musíme věnovat víc pozornosti, máme službu a manuál pro výdej.
● KPZ Mezi domy - stabilní koordinační tým, delegování menších věcí na samotné členy. Opravdu
se zapojili členové například na výdej citrusů a odebrali všechny podíly pro členy KPZ. Odlehčení
práce koordinátorům.
● Měl jsem pocit, že KomPot stagnuje. Ale letošní sezóna ukázala, že opak je pravdou. Přibrali jsme
další hektarové pole, získali podporu od Nadace partnerství na výsadbu sadu a příští sezónu
chceme mít o 20 podílů týdně navíc.

● KomPot - necháváme podílníky, aby si připravovali podíl sami. Doporučujeme spíše váhu
mechanickou než elektrickou. Někdy se stane, že něco nezbyde, ale není to velký problém. Máme
člověka "bufeťáka", který přichází na výdejní místo nakonec a postará se o případné přebytky.
-----Webinář byl součástí projektů: "Food&More - Consumer education for food citizens"
realizovaného za finanční podpory Evropské unie a "KPZ pro Prahu" finančně podpořeného Hl.
m. Praha. Za obsah sdělení odpovídají výlučně organizátoři akce. Sdělení nereprezentují názory
donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.

